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 Κατόπιν υποβολής ερωτηµάτων Περιφερειών και ΟΤΑ προς το Υπουργείο µας, 

αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος και προς το σκοπό της επίτευξης οµοιόµορφης 

και εναρµονισµένης δράσης της διοίκησης προς το περιεχόµενο των ρυθµίσεων του νέου 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ∆Κ), ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 

114),  σας γνωρίζουµε τα εξής: 

 
1. Οριοθέτηση της διάκρισης των κανονιστικών αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού1. Οριοθέτηση της διάκρισης των κανονιστικών αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού1. Οριοθέτηση της διάκρισης των κανονιστικών αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού1. Οριοθέτηση της διάκρισης των κανονιστικών αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού    
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 I. Με το νέο Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ∆Κ) επιχειρείται για πρώτη 

φορά µια συστηµατική κατηγοριοποίηση των απονεµηµένων στους ΟΤΑ α΄ βαθµού 

αρµοδιοτήτων. Με γνώµονα την αποτελεσµατικότερη άσκησή τους, ο Κ∆Κ προβαίνει 

στην, δια του άρθρου 79, παροχή εξουσιοδότησης στους ανωτέρω για τη θέσπιση 

κανόνων και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων, σε µια σειρά ζητηµάτων της 

αρµοδιότητάς τους ανάλογα µε τις κρατούσες τοπικές συνθήκες. Κατά την πρόθεση του 

νοµοθέτη, µε το ανωτέρω άρθρο εισάγεται µία αυτοτελής ρύθµιση, µε την οποία 

προσδιορίζονται ρητώς και περιοριστικώς τα ζητήµατα επί των οποίων τα δηµοτικά και 

κοινοτικά συµβούλια εκδίδουν τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τη 

συγκεκριµένη διαδικασία που επιλαµβάνεται στο οικείο άρθρο. 

 II. Ωστόσο, κατά τα νοµολογηθέντα του ΣτΕ, οι ρυθµίσεις που αφορούν  στη 

διαδικασία έκδοσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων από τα οικεία συµβούλια 

διακρίνονται από τις αποφάσεις κανονιστικού περιεχοµένου που προβλέπονται σε ειδικές 

διατάξεις νόµων και αφορούν περιπτώσεις επιβολής φόρων, τελών και δικαιωµάτων (βλ. 

ενδεικτ. ΣτΕ 2211/ 2003 και 1282/2002). Η νοµολογιακή αυτή θέση συµπορεύεται µε τη 

νοµοθετική πρακτική, κατά την οποία ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής φόρων, τελών 

και δικαιωµάτων προβλέπονται ρητά σε αυτοτελείς διατάξεις νοµοθετηµάτων, στις οποίες 

ο νοµοθέτης είτε: 

 α) θέτει ο ίδιος το πλαίσιο εντός του οποίου θα ρυθµιστεί ένα σχετικό ζήτηµα 

κατά δέσµια αρµοδιότητα του οικείου ΟΤΑ (πχ. σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 24 

του ν. 2130/1993, ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας καθορίζεται µεν µε 

απόφαση του δηµοτικού/κοινοτικού συµβουλίου, οριοθετείται ωστόσο εντός της 

προδιαγεγραµµένης, από την ανωτέρω διάταξη, κλίµακας από µηδέν εικοσιπέντε τοις 

χιλίοις, µέχρι µηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις),  

 β) επιφυλάσσει διακριτική ευχέρεια στους ΟΤΑ για την επιβολή, δι΄ αποφάσεως 

του οικείου δηµοτικού/κοινοτικού συµβουλίου, τελών, εισφορών και δικαιωµάτων, 

εξουσιοδοτώντας περαιτέρω τους ανωτέρω όπως καθορίσουν το  ύψος  του τέλους, ή της 

εισφοράς, τους υπόχρεους στην  καταβολή  τους  και  κάθε άλλη αναγκαία  λεπτοµέρεια 

(π.χ. µε την παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 1828/89, οι ΟΤΑ α΄ βαθµού µπορούν να 

επιβάλλουν τέλη ή εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα, αναφορικά µε υπηρεσίες ή 

τοπικά έργα, που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της  

περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών).  

   IΙΙ. Με βάση την προπαρατεθείσα διάκριση των αποφάσεων των δηµοτικών 

και κοινοτικών συµβουλίων, αφενός µεν σε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις 

λαµβανόµενες επί τη βάση του άρθρου 79 Κ∆Κ, αφετέρου σε κανονιστικές αποφάσεις 
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αναφορικά µε επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων, σας εφιστούµε την προσοχή στα 

εξής:  

  Η επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υπέρ δήµων και 

κοινοτήτων, στο πλαίσιο της σχετικής εκ του νόµου αρµοδιότητάς τους, δεν εµπίπτει 

στο ρυθµιστικό πεδίο των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται βάσει 

του άρθρου 79 του Κ∆Κ. Ωστόσο, όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους 

κλπ, επί θεµάτων για τα οποία ο οικείος δήµος ή κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική 

απόφαση, µε την οποία θέτει κανόνες ή όρους και προϋποθέσεις για τη ρύθµισή τους (πχ. 

προσδιορισµός και λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, καθορισµός 

κοινοχρήστων χώρων, λειτουργία του συστήµατος ύδρευσης), απαιτείται η έκδοση δύο 

διακριτών αποφάσεων: ειδικότερα, η µία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του υπό ρύθµιση θέµατος (σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 79 

Κ∆Κ), ενώ µε την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ (σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του κεφ. 2 της παρούσας).  

  Υπό το πρίσµα των προεκτεθέντων, υφιστάµενες τοπικές κανονιστικές 

αποφάσεις οι οποίες έχουν συµπεριλάβει στο σώµα τους και το θέµα της επιβολής του 

αντίστοιχου φόρου, τέλους κλπ, θα πρέπει εφεξής, σε περίπτωση τροποποίησής τους να 

εναρµονιστούν προς τον τύπο των δύο διακριτών αποφάσεων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  

 
2. ∆ιαδικασία έκδοσης κανονιστικών 2. ∆ιαδικασία έκδοσης κανονιστικών 2. ∆ιαδικασία έκδοσης κανονιστικών 2. ∆ιαδικασία έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων 

επιβολής φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών επιβολής φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών επιβολής φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών επιβολής φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών     
    

 

  Οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά µε την επιβολή φόρων, τελών, 

δικαιωµάτων και εισφορών λαµβάνονται αποκλειστικά από το οικείο 

δηµοτικό/κοινοτικό συµβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του 

δήµου/κοινότητας (1) και ισχύει κατά κανόνα για το σύνολο της εδαφικής του 

επικράτειας.(2)   Ως εκ τούτου και κατά την έννοια των προδιαληφθησών σκέψεων, οι 

διατάξεις του άρθρου 79 του Κ∆Κ, οι οποίες προβλέπουν ιδιαίτερη διαδικασία έκδοσης 

των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (εισήγηση δηµαρχιακής επιτροπής, γνώµη 

τοπικού συµβουλίου εάν αφορά το τοπικό διαµέρισµα και διαβούλευση µε τοπικούς 

                                                
1  Με τον Κ∆Κ  καθιερώνεται πλέον ρητά το γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας του δηµοτικού/κοινοτικού 
συµβουλίου, προς αποφυγήν οποιασδήποτε συγχύσεως αρµοδιοτήτων µε το οικείο µονοµελές όργανο ή 
άλλα όργανα του δήµου ή της κοινότητας (άρθρο 93 Κ∆Κ). 

2 Επιφυλάσσεται ωστόσο στα οικεία δηµοτικά/κοινοτικά συµβούλια διακριτική ευχέρεια ως προς την 
επιβολή διαφοροποιηµένων τελών σε επίπεδο τοπικών διαµερισµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς, µε επαρκή αναφορά στις τοπικές συνθήκες που 
επιβάλλουν τη διαφοροποίηση, οι οποίες συσχετίζονται προς την οικεία ανταποδοτικότητα.  
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φορείς), δεν  εφαρµόζονται για την έκδοση των αποφάσεων που αφορούν στην επιβολή 

φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.  

 Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι εισήγηση της δηµαρχιακής επιτροπής, ή  

προηγούµενη έκφραση γνώµης από τα τοπικά συµβούλια για το ύψος των τελών (ή άλλο 

συναφές προς την επιβολή τους ζήτηµα), µπορεί να ζητηθεί κατά διακριτική ευχέρεια της 

δηµοτικής/ κοινοτικής αρχής. Αντιθέτως, υφίσταται υποχρέωση ως προς την πρόσκληση 

των προέδρων των τοπικών συµβουλίων και παρέδρων στα οικεία δηµοτικά/κοινοτικά 

συµβούλια κατά τη ρητή πρόβλεψη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 95 και παρ. 4 

του άρθρου 134 αντίστοιχα του Κ∆Κ, σύµφωνα µε τις οποίες οι ανωτέρω προσκαλούνται 

και συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν το 

αντίστοιχο τοπικό διαµέρισµα. Yποχρέωση γεννάται εφόσον στην ηµερήσια διάταξη 

διαλαµβάνεται διακεκριµένη αναγραφή θέµατος τοπικού ενδιαφέροντος, µε ρητή 

αναφορά στο αντίστοιχο τοπικό διαµέρισµα που αφορά, τυχόν δε επιγενόµενη παράβαση 

αναφορικά µε το νόµιµο της πρόσκλησης επάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων, 

κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 149 έως 152 του Κ∆Κ.  

     
3. ∆ηµοσίευση κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων επιβολής 3. ∆ηµοσίευση κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων επιβολής 3. ∆ηµοσίευση κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων επιβολής 3. ∆ηµοσίευση κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων επιβολής 

φόρων, τελών κλπφόρων, τελών κλπφόρων, τελών κλπφόρων, τελών κλπ    
    

 Για τον τρόπο δηµοσίευσης των αποφάσεων των δηµοτικών/ κοινοτικών 

συµβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών και δικαιωµάτων σχετική είναι η υπ΄ αριθµ. 

49/62650/23-11-2006 εγκύκλιός µας, µε την οποία επισηµαίνεται ότι η δηµοσίευση των 

κανονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων επί θεµάτων 

επιβολής (ή αναπροσαρµογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών 

διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.∆. της 24.9/20-10-1958, 

όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 Κ∆Κ 

(µε τις οποίες ρυθµίζονται αποκλειστικά τα της δηµοσίευσης των τοπικών κανονιστικών 

αποφάσεων των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων). Η ανωτέρω δηλ. διάταξη του 

Κ∆Κ ισχύει µόνο για τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν 

ανωτέρω.  

 Σηµειώνεται εξάλλου ότι η απαιτούµενη κατά την παρ. 4 του άρθρου 79 του 

Κ∆Κ δηµοσίευση της περίληψης των αποφάσεων που λαµβάνονται σύµφωνα µε το 

ανωτέρω άρθρο σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, πρέπει να λάβει χώρα πριν 

την αποστολή τους στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας για τον 

προβλεπόµενο έλεγχο νοµιµότητας (άρθρο 149 Κ∆Κ). 
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4. Έλεγχος νοµιµότητας των 4. Έλεγχος νοµιµότητας των 4. Έλεγχος νοµιµότητας των 4. Έλεγχος νοµιµότητας των κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ α΄ βαθµού επί 
θεµάτων επιβολής φόρων, τελών κλπθεµάτων επιβολής φόρων, τελών κλπθεµάτων επιβολής φόρων, τελών κλπθεµάτων επιβολής φόρων, τελών κλπ    

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 149 Κ∆Κ, οι αποφάσεις των δηµοτικών και κοινοτικών 

συµβουλίων οι οποίες αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων 

αποστέλλονται στο Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας για έλεγχο νοµιµότητας, 

µαζί µε αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης και µε τα έγγραφα στοιχεία που είναι 

αναγκαία για τη νόµιµη έκδοσή τους, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη 

συνεδρίαση. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής σχετική είναι η αριθµ. 11/ 2007 

εγκύκλιός µας.   

      Επιπροσθέτως, σηµειώνεται ότι δεν εµπίπτουν στο πεδίο ελέγχου νοµιµότητας 

κατά το εν λόγω άρθρο, τόσο οι αποφάσεις των δηµοτικών/κοινοτικών συµβουλίων, οι 

οποίες αναφέρονται σε θέµατα ρύθµισης και διαγραφής οφειλών, όσο και οι αποφάσεις 

των ανωτέρω οργάνων περί αποδοχής της πρότασης των επιτροπών συµβιβαστικής 

επίλυσης φορολογικών διαφορών.  

 Την παρούσα εγκύκλιο, η οποία έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο του 

Υπουργείου µας -www.ypes.gr-, παρακαλούµε όπως γνωστοποιήσετε άµεσα στους ΟΤΑ 

α΄ βαθµού χωρικής σας αρµοδιότητας, µεριµνώντας παράλληλα για την τήρηση των 

διαλαµβανοµένων σε αυτή.   

    
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ:                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ:                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ:                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ    
1.  Γραφείο Υπουργού 
2.  Γραφείο Υφυπουργού  
3.  Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4.  Γραφείο Νοµικού Συµβούλου                                              Θανάσης Νάκος                                              Θανάσης Νάκος                                              Θανάσης Νάκος                                              Θανάσης Νάκος 
5.  κ.κ. Γεν. ∆/ντές 
6.  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Ο.Τ.Α 
        Τµήµα Φορολογικό (2 αντίγραφα) 
7.  Λοιπές ∆/νσεις του Υπουργείου 


